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ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ MONO
ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για εφήβους/ες και νέους/ες»
Σας διαβιβάζουμε τo με αρ. πρωτ. 31507/12-12-2016 έγγραφο του Δήμου Βύρωνα, καθώς και τη
συνημμένη σε αυτό Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του, αναφορικά με την προκήρυξη
Διαγωνισμού λογοτεχνικής έκφρασης για εφήβους/ες και νέους/ες, και τους Όρους συμμετοχής,
προς ενημέρωσή σας.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της πολιτιστικής δράσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
με τίτλο «στο βλέμμα του Μπάιρον» και αφορά δύο κατηγορίες κειμένων ανάλογα με την ηλικία των
συμμετεχόντων, δηλαδή μαθητές και μαθήτριες των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου και νέους
και νέες από 18 μέχρι 30 ετών, και δύο κατηγορίες κειμένων ανάλογα με το λογοτεχνικό είδος,
δηλαδή ποιητικό έργο αδημοσίευτο (έκτασης μέχρι 40 στίχους) και διήγημα αδημοσίευτο (έκτασης
μέχρι 1.500 λέξεις). Τα έργα θα είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, θα φέρουν τίτλο και θα
υποβληθούν σε κλειστό φάκελο.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι βραβευθέντες (με 1ο, 2ο και 3ο βραβείο) σε οποιαδήποτε κατηγορία
του αντίστοιχου διαγωνισμού έτους 2016. Ο αποκλεισμός δεν ισχύει για τους διακριθέντες με τιμητικό
έπαινο και έπαινο συμμετοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν ή να αποστέλλουν σε κλειστούς φακέλους το έργο τους,
στη διεύθυνση: Δημαρχείο Βύρωνα, Καραολή & Δημητρίου 36-44, ΤΚ 162 33 – Βύρωνας - Αθήνα,
έως την 1η Ιουλίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-2008600.
Οι κλειστοί φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν προσωπικά ή ταχυδρομικά, και θα
φέρουν υποχρεωτικά στο εξωτερικό τμήμα τους, γραπτώς, την ένδειξη:
Για τον 3ο διαγωνισμό λογοτεχνικής έκφρασης για εφήβους και νέους στο πλαίσιο της δράσης με
τίτλο «στο βλέμμα του Μπάιρον»
Συνημ.: έντεκα (11) σελίδες.
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